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Вступ 

 

Всебічне реформування освітньої системи – це необхідність 

теперішнього часу, обумовлена сучасними потребами виробництва та 

спрямована на подолання стереотипів, сформованих десятиліттями у 

педагогічній науці та практиці.  

Вагому складову розвитку системи освіти значною мірою становлять 

педагогічна та методична майстерність викладачів і майстрів виробничого 

навчання, їх професійна компетентність. Ефективність роботи педагогів в 

значній мірі визначається системою науково-методичної роботи, яка 

забезпечує впровадження у практику роботи досягнень сучасної науки, 

передового педагогічного досвіду, новітніх виробничих технологій, 

формування професійно-педагогічної культури. 

Здійснюючи координацію навчально-методичної роботи, навчально-

методичний центр ставить завдання здійснення системного підходу до 

науково-методичного супроводу інноваційної діяльності педагогічних 

колективів ПТНЗ щодо створення системи мотиваційного, технологічного, 

особистісного забезпечення, формування професійної компетентності 

педагогів. 

Аналізуючи підсумки методичної роботи у 2016 році, навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти у Рівненській області ставить 

перед собою такі завдання: проведення державної політики у сфері 

професійної освіти, підтримання європейського вектору її розвитку; 

впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій у навчально-

виховному процесі; створення професійного інформаційного та освітньо-

методичного середовища, методичне забезпечення формування та розвитку в 

учнівської молоді знань, умінь, навичок, професійних та загальних 

компетенцій, необхідних для трудової діяльності за певними робітничими 

професіями. 

Зміст діяльності структурних підрозділів навчально-методичного 

центру направлений на вирішення загально-методичної проблеми 

“Методичне забезпечення високого рівня професійної підготовки учнів 

професійно-технічних навчальних закладів на основі впровадження сучасних 

педагогічних і виробничих технологій”, адже сьогодні перед методичною 

службою стоїть ряд першочергових  завдань, головне з яких – формування 

професійної компетентності вчителя, здатного реалізувати завдання 

оновленого змісту освіти. А це, в свою чергу, потребує суттєвої модернізації 
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змісту та форм методичної роботи, і, головним чином, підготовки професійно 

компетентних педагогів, які б мали високий рівень загальної й психолого-

педагогічної культури, різнобічні знання, які дозволяли б використовувати в 

своїй діяльності кращі досягнення вітчизняного й світового  досвіду. 

Підготовка педагогів до впровадження компетентнісно орієнтованого 

підходу виступає зараз стратегічним пріоритетом освіти, і це закономірно 

зумовлює визначення основних задач, які ставить стратегія реалізації 

компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі, перед 

методичною службою: 

- забезпечення більш глибокого усвідомлення педпрацівниками та 

методистами проблеми компетентнісно орієнтованого підходу, надання їм 

необхідної методичної допомоги; 

- урізноманітнення форм методичної роботи, використання в 

методичній роботі діяльнісного підходу, інтерактивних методів, залучення 

педагогів до активної роботи під час методичних заходів; 

- забезпечення впровадження компетентнісного підходу на рівні 

практичної реалізації в навчально-виробничому процесі; 

- визначення результативності впровадження ключових 

компетентностей. 

Цілісність розробленої системи методичної роботи з розвитку 

професійної компетентності педагогів забезпечується наявністю та 

доцільним вибором організаційних форм (компонентів структури), 

наступністю і взаємозв'язком між ними. 
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І. Організаційно-управлінська діяльність 
 

1.1. Структура НМЦ ПТО у Рівненській області 

 

Як юридична установа з державною формою власності, навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти у Рівненській області 

функціонує відповідно до Статуту, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України 07.08.2015.  

На даний час у навчально-методичному центрі профтехосвіти у 

Рівненській області працюють десять методистів, які виконують свої 

посадові обов’язки у трьох структурних підрозділах (кабінетах): 

 професійної підготовки; 

 загальноосвітньої підготовки, виховної роботи, соціального захисту 

учнів, психологічної роботи з учнями та педагогічними 

працівниками; 

 інформаційно-аналітичної,  видавничої  та кадрової роботи; 

(структура НМЦ ПТО подана у додатку 1) 

Кабінет  професійної підготовки: 

 організовує роботи з розробки та впровадження ДС ПТО; 

 забезпечує методичний супровід проведення обласних конкурсів 

професійної майстерності, олімпіад; 

 здійснює методичне забезпечення проведення атестації та 

ліцензування ПТНЗ, підприємств, установ, організацій області; 

 сприяє створенню і використанню гнучких інформаційно-

комунікативних технологій в навчально-виробничому процесі за 

програмою „Intel® Навчання для майбутнього”; 

 сприяє активізації роботи щодо підготовки підручників, навчальних 

посібників, методичної документації у відповідності до нового 

змісту освіти; 

 здійснює методичне супроводження створення та діяльності 

навчально-практичних центрів на базі ПТНЗ різних галузей 

промисловості;   

 планує підготовку та проведення обласних методичних заходів з 

викладачами професійної підготовки, майстрами виробничого 

навчання, старшими майстрами та заступниками директорів з 

навчально-виробничої роботи, практичних психологів;  

 методистами кабінету організовуються заняття творчих груп, 

проводяться обласні конкурси професійної  майстерності серед 
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учнів, а також серед майстрів виробничого навчання різних 

професій. 

Особливої популярності та ефективності набуло проведення „майстер-

класів” для викладачів та майстрів у рамках занять обласних методичних 

секцій та практичних семінарів. Методисти професійної підготовки беруть 

активну участь у підготовці навчальних посібників для учнів, методичних 

рекомендацій, комп’ютерних навчальних програм. Працівниками кабінету 

здійснюється системне вивчення стану професійної підготовки з усіх 

професій з наступним внесенням коректив у навчальний процес для кожного 

професійно-технічного навчального  закладу зокрема. 

Методисти кабінету загальноосвітньої підготовки, виховної роботи, 

соціального захисту учнів, психологічної роботи з учнями та педагогічними 

працівниками: 

 здійснюють навчально-методичну роботу з викладачами 

загальноосвітньої підготовки, заступниками директорів з 

навчальної, виховної роботи, методистами професійно-технічних 

навчальних закладів та практичними психологами; 

 організовують проведення обласних предметних олімпіад, 

конкурсів; 

  забезпечують участь учнів у Всеукраїнських конкурсах та 

незалежному оцінюванні учнів.  

Методисти велику увагу приділяють ефективній діяльності 

психологічної служби професійно-технічних навчальних закладів. 

Організували роботу творчої групи практичних психологів, яка здійснює 

моніторинг з наступним визначенням рейтингу діяльності психологічних 

служб у кожному навчальному закладі. Системою в роботі методистів 

кабінету є організація психологічних тренінгів як для учнів, так і для 

педпрацівників ПТНЗ області. 

Значну роботу методисти кабінету виконують з організації діяльності 

учнівського самоврядування, яке є невід’ємною складовою виховної роботи у 

ПТНЗ, спрямовують актив учнівського самоврядування на здійснення 

благодійних акцій на допомогу хворим дітям, що виховує високі риси 

людської моралі, привертають увагу до дітей хворих та дітей-сиріт, соціально 

незахищених дітей, а також показують, що учнівська молодь не байдужа до 

чужої біди. 

Методисти кабінету інформаційно-аналітичної,  видавничої  та 

кадрової роботи працюють над проведенням планування роботи навчально-

методичного центру, проведенням моніторингових досліджень, 

організовують роботу із статистичними ,кадровими звітами. Готують 
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матеріали до інформаційного вісника. Організовують роботу щодо участі 

професійно-технічних навчальних закладів у зовнішньому незалежному 

оцінюванні, у роботі над  інноваційними проектами. 

 

 

1.2. Засідання навчально-методичної ради навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Рівненській області на 2017  рік. 

 

Забезпечення якості професійного навчання значною мірою 

визначається якістю педагогічних працівників. Це зумовлює необхідність 

наявності у них сформованої інформаційної аналітичної та функціональної 

готовності до виконання завдань, які стоять перед професійно-технічними 

навчальними закладами. Навчально-методична рада НМЦ ПТО у Рівненській 

області спрямовує свої зусилля на координацію діяльності методичних служб 

ПТНЗ області у виконанні завдань з підготовки висококваліфікованих 

робітників.  

 

№ 

з/п 
Короткий зміст 

 

Відповідальний 

 

І засідання – лютий 2017 року 

1.  Атестація педагогічних працівників ПТНЗ та НМЦ 

ПТО. 

Директор  

НМЦ ПТО  

2.  Про підсумки методичного фестивалю „Інноваційний 

урок у професійній школі”. 

Директор  

НМЦ ПТО  

3.  
Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ПТНЗ області у 2017 році. 

Рожкова О.Є., 

методист НМЦ 

ПТО 

4.  
Сучасні методи і форми контролю якості викладання 

загальноосвітніх предметів в ПТНЗ. 

Директор  

НМЦ ПТО, 

методисти 

5.  Про схвалення авторських програм та навчально-

методичних матеріалів, підготовлених 

педпрацівниками ПТНЗ області, методистами НМЦ 

ПТО. 

Директор  

НМЦ ПТО 

 

ІІ засідання – травень 2017 року 

1.  

Аналіз функціонування методичної служби ПТО 

області у 2017-2018 н.р. 

Директор  

НМЦ ПТО 

Керівники секцій, 

методисти  

НМЦ ПТО 
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2.  
Затвердження плану підготовки та проведення 

серпневої конференції та обласних методичних секцій. 

Директор  

НМЦ ПТО 

3.  
Про роботу творчих груп педпрацівників при НМЦ 

ПТО у Рівненській області. 

Керівники секцій, 

методисти  

НМЦ ПТО 

4.  
Про розгляд та затвердження матеріалів до друку у 

„Віснику” навчально-методичного центру. 

Мосійчук Л.М., 

методисти  

НМЦ ПТО 

5.  Про схвалення авторських програм та навчально-

методичних матеріалів, підготовлених 

педпрацівниками ПТНЗ області, методистами  

НМЦ ПТО. 

Директор  

НМЦ ПТО 

 

ІІІ засідання – вересень 2017 року 

1.  Про стан та перспективи розвитку професійно-

технічної освіти на сучасному етапі. Роль навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти в 

забезпеченні методичного супроводу підготовки  

робітничих професій. 

Директор  

НМЦ ПТО 

 

2.  
Про діяльність регіональних навчально-практичних 

центрів. 

Директор  

НМЦ ПТО, 

методисти 

3.  
Про функціонування сайту НМЦ ПТО: стан, 

наповнення, ефективність. 

Семенюк П.П., 

методист НМЦ 

ПТО 

4.  Про схвалення авторських програм та навчально-

методичних матеріалів, підготовлених 

педпрацівниками ПТНЗ області, методистами  

НМЦ ПТО. 

Директор  

НМЦ ПТО 

ІV засідання – грудень 2017 року 

1.  Контроль виконання рішень, прийнятих навчально-

методичною Радою., підсумки роботи НМР за 2017 рік 

та затвердження рекомендацій щодо організації роботи 

Ради на 2018 рік. 

Директор 

 НМЦ ПТО 

2.  Обговорення та затвердження плану роботи навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у 

Рівненській області на 2018 рік. 

Директор 

 НМЦ ПТО 

3.  Про хід розробки та впровадження державних 

стандартів професійно-технічної освіти  у професійно-

технічних закладах області. 

Методисти  

НМЦ ПТО 

4.  Про рівень підготовки та проведення обласних 

конкурсів професійної майстерності серед учнів і 

майстрів ПТНЗ та результати участі в заключних 

Методисти  

НМЦ ПТО 
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етапах всеукраїнських конкурсів упродовж  

2017 року. 

5.  
Аналіз стану комп’ютеризації у професійно-технічних 

навчальних закладах області 

Семенюк П.П., 

методист  

НМЦ ПТО 

6.  Про схвалення авторських програм та навчально-

методичних матеріалів, підготовлених 

педпрацівниками ПТНЗ області, методистами НМЦ 

ПТО. 

Директор  

НМЦ ПТО 

 

 

 

1.3. Засідання секцій НМЦ ПТО 

№ 

з/п 
Захід 

Дата  

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1.  
Обласна методична секція 

методистів ПТНЗ. 
лютий НМЦ ПТО 

Бондарчук 

В.М., 

Мосійчук Л.М. 

2.  Обласна методична секція 

педагогічних працівників з 

професій напряму „Громадське 

харчування“. 

лютий НМЦ ПТО Рожкова О.Є. 

3.  Обласна методична секція 

викладачів спецдисциплін та 

майстрів виробничого навчання 

за професією „Маляр, 

штукатур, лицювальник-

плиточник”. 

березень 
ВПУ № 1  

м. Рівне 
Самоїл Г.І. 

4.  Обласна методична секція 

викладачів математики. 
квітень НМЦ ПТО Мосійчук Л.М. 

5.  
Обласна методична секція 

фахівців перукарської справи. 
квітень 

ВПУ №22  

м. Сарни 
Пачебула Т.В 

6.  Обласна методична секція 

викладачів фізики. 
квітень НМЦ ПТО Мосійчук Л.М. 

7.  Обласна методична секція 

педагогічних працівників 

швейного профілю. 

квітень НМЦ ПТО Рожкова О.Є 

8.  Обласна методична секція 

викладачів та майстрів в/н, які 

здійснюють підготовку водіїв 

т/з та слюсарів з ремонту 

автомобілів. 

квітень НМЦ ПТО Пелипчук М.П. 
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9.  
Обласна методична секція 

методистів ПТНЗ. 
травень НМЦ ПТО 

Бондарчук 

В.М., 

Мосійчук Л.М. 

10.  Обласна методична  секція 

педагогічних працівників 

комп’ютерних дисциплін. 

травень 

Клеванський 

професійний 

ліцей 

Семенюк П.П. 

11.  Обласна методична секція 

заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи. 

травень 

Рівненський 

професійний 

ліцей 

Пачебула Т.В. 

12.  Обласна методична секція 

викладачів спецдисциплін та 

майстрів виробничого навчання 

за професіями „Столяр 

будівельний, верстатник 

деревообробних верстатів, 

паркетник”. 

травень НМЦ ПТО Самоїл Г.І. 

13.  Обласна методична секція 

заступників директорів з 

навчально-виховної роботи. 

травень НМЦ ПТО Середа Р.В. 

14.  
Обласна методична секція 

заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи. 

серпень НМЦ ПТО Пачебула Т.В 

15.  
Обласна методична секція  

викладачів охорони праці. 
жовтень 

ДПТНЗ  

„РЦ ПТО 

сервісу і 

дизайну” 

Пачебула Т.В 

16.  Обласна методична секція 

педагогічних працівників з 

професій напряму „Громадське 

харчування“. 

жовтень 

 
НМЦ ПТО Рожкова О.Є. 

17.  Обласна методична секція 

викладачів спецдисциплін та 

майстрів виробничого навчання 

за професіями „Муляр, пічник, 

штукатур”. 

жовтень НМЦ ПТО Самоїл Г.І. 

18.  Обласна методична секція 

викладачів української мови та 

літератури. 

жовтень НМЦ ПТО Климчук М.М. 

19.  Обласна методична  секція 

педагогічних працівників 

комп’ютерних дисциплін. 

жовтень 
Квасилівський 

професійний 

ліцей 
Семенюк П.П. 

20.  Учнівська конференція -

„Сучасний лідер – патріот“ 
жовтень НМЦ ПТО Середа Р.В. 
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(комплексний масовий 

обласний захід до Дня 

захисника України, свята 

Покрови, Дня українського 

козацтва). 

 

21.  Обласна методична секція 

викладачів хімії, біології та 

основ екології. 

 

листопад НМЦ ПТО Мосійчук Л.М. 

22.  Обласна методична секція 

фахівців електроенергетичного 

профілю. 

 

листопад 

 

ВПУ №24  

м. Корець 
Пачебула Т.В 

23.  Обласна методична секція 

педагогічних працівників 

електрогазозварювальних 

професій. 

 

листопад 

ДПТНЗ  

„Дубровицький 

професійний 

ліцей“ 

Семенюк П.П. 

24.  Обласна методична секція 

викладачів суспільних 

предметів 

 

листопад  НМЦ ПТО Климчук М.М. 

25.  Обласна методична секція 

викладачів економічних 

дисциплін. 

 

листопад НМЦ ПТО Рожкова О.Є. 

26.  Обласна методична секція 

викладачів та майстрів в/н 

сільськогосподарських 

професій. 

 

листопад НМЦ ПТО Пелипчук М.П. 

27.  Обласна методична секція 

педагогічних працівників 

швейного профілю. 

 

листопад НМЦ ПТО Рожкова О.Є. 

28.  Обласна методична секція 

викладачів іноземних мов. 

 

листопад НМЦ ПТО Голубош С.В. 

29.  Обласна методична секція 

педагогічних працівників 

Захисту Вітчизни та фізичної 

культури. 

 

вересень НМЦ ПТО Годунко П.М. 
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1.4. Організаційно-управлінські заходи 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна

особа 

1.  Підготовка проекту наказу про 

впровадження Програми з питань протидії 

торгівлі людьми “Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція” на виконання 

плану заходів з реалізації Державної 

соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року у Рівненській 

області.  

січень 

 
Середа Р.В. 

2.  Підготувати наказ за підсумками атестації 

методистів центру. 
квітень Бондарчук В.М. 

3.  Підготовка проектів наказів про підсумки 

обласних етапів Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності серед учнів ПТНЗ за 

професіями: 

- „маляр”; 

- „флорист”; 

- „кондитер”; 

- „перукар”; 

- „електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування”. 

квітень-

травень 

 

Методисти 

НМЦ ПТО 

4.  Аналіз виконання плану підвищення 

кваліфікації працівників ПТНЗ за 2016 рік. січень 
Рожкова О.Є. 

 

5.  Аналіз використання інформаційно-

комунікаційних технологій, використання 

електронних засобів навчального 

призначення у профтехзакладах області за 

2016 рік. 

Січень Семенюк П.П 

6.  Проаналізувати стан організації роботи 

методичних кабінетів ПТНЗ з вивчення, 

узагальнення, впровадження перспективного 

педагогічного досвіду. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

7.  Аналіз стану навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення 

предмету  „Охорона праці”: 

- аналіз кадрового забезпечення; 

- забезпеченість підручниками; 

- стан матеріально-технічної бази. 

упродовж 

року 

 

Пачебула Т.В. 

8.  Аналіз стану навчально-методичного та  

матеріально-технічного забезпечення  за 

напрямом підготовки з професій „Кухар”, 

упродовж 

року 
Рожкова О.Є. 
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„Кондитер”, „Пекар”, „Цукерник”, 

„Офіціант”, „Бармен”, „Продавець”, 

„Швачка”, „Кравець”, „Флорист”. 

- аналіз кадрового забезпечення; 

- аналіз контингенту учнів; 

- аналіз підвищення кваліфікації 

педпрацівників ПТНЗ області; 

- забезпеченість підручниками; 

- стан матеріально-технічної бази.  

9.  Вивчити якість підготовки та проведення 

ДПА в ПТНЗ області. 
упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

10.  Вивчити стан виконання навчальних планів 

та програм в ПТНЗ області. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

11.  Провести аналіз забезпечення 

профтехзакладів області доступом до мережі 

Інтернет та використання Інтернет-

технологій за 2016 рік 

упродовж 

року 
Семенюк П.П 

12.  
Проаналізувати стан сайтів ПТНЗ області. 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

 

 

 

1.5. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  НМЦ ПТО 

Упродовж 2017 року підвищувати кваліфікацію будуть педагогічні 

працівники навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Рівненській області:  Климчук Марта Миколаївна. 

 

 

1.6. Співпраця з навчальними закладами, освітніми та науковими 

установами, громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців. 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна

особа 

13.  Співпраця з Інститутом професійно-

технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України щодо підготовки 

електронних мультимедійних посібників, 

підручників та проведення дослідницької 

експериментальної діяльності у закладах 

професійно-технічної освіти Рівненщини. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 
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14.  Співпраця з відділом професійної освіти та 

тренінгів Інституту модернізації змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України 

щодо розроблення навчальних планів , нових 

стандартів професійно-технічної освіти, 

проведення фахових конкурсів. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

15.  Співпраця з Львівським науково-практичним 

центром професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук 

України в питаннях професійного 

спрямування змісту природничо-

математичної підготовки учнів професійно-

технічних навчальних закладів, створенні  

науково-методичного забезпечення. 

упродовж 

року 
Мосійчук Л.М. 

16.  Співпраця з відділом професійно-технічної 

та вищої освіти управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації 

у проведенні семінарів-навчань для майстрів 

виробничого навчання в рамках проекту 

„Покращення системи підготовки кадрів для 

потреб економіки Волинського субрегіону”. 

Упродовж 

року 
Бондарчук В.М. 

17.  Спільна робота з відділом професійно-

технічної та вищої освіти управління освіти і 

науки Рівненської обласної державної 

адміністрації щодо участі у всеукраїнському 

експерименті запровадження елементів 

дуального навчання. 

Упродовж 

року 
Бондарчук В.М. 

18.  Співпраця з відділом професійно-технічної 

та вищої освіти управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації 

щодо оновлення змісту підготовки 

робітничих кадрів у професійно-технічних 

навчальних закладах області. 

Упродовж 

року 
Бондарчук В.М. 

19.  Співпраця з відділом професійно-технічної 

та вищої освіти управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації 

щодо підготовки статистичної звітності та 

здійснення моніторингу діяльності 

професійно-технічних навчальних закладів. 

Упродовж 

року  
Бондарчук В.М. 

20.  Активна участь у роботі регіональної ради 

професійної освіти Рівненської області. 
Упродовж 

року 
Бондарчук В.М. 
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21.  Здійснення співпраці з кабінетами 

природничих предметів та фізико-

математичних предметів, Рівненського 

обласного інституту ППО щодо методичного 

забезпечення, організація науково-

методичної роботи, підвищення кваліфікації 

викладачів природничих предметів, 

консультування педагогічних працівників із 

проблем сучасного розвитку освіти, 

організації навчально-виховного процесу, 

досягнень психолого-педагогічних наук. 

упродовж 

року 
Мосійчук Л.М. 

22.  Здійснення співпраці з кабінетом суспільно – 

гуманітарних предметів, Рівненського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (методистами  

Піддубним М.А., Фурман В.К) щодо 

науково-методичного забезпечення, 

організації науково-методичної роботи, 

підвищення кваліфікації, консультування з 

проблем сучасного розвитку освіти в галузі  

гуманітарних наук. 

упродовж 

року 
Климчук М.М. 

23.  Здійснення співпраці з кабінетом 

інформатики, інформаційно-комунікаційних 

технологій та дистанційного навчання 

Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

(методист Буняк В.О.) щодо науково-

методичного забезпечення, організації 

науково-методичної роботи, підвищення 

кваліфікації, професійного рівня викладачів 

інформатики; консультування педагогічних 

працівників із проблем сучасного розвитку 

освіти, інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання, розробки електронних 

засобів навчального призначення, 

впровадження дистанційних форм і методів 

навчання, участі в обласних та 

Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах 

тощо. 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

24.  Співпраця з Рівненським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної 

освіти з питань проведення ЗНО у 2017 році. 

упродовж 

року 
Пелипчук М.П. 
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25.  Співпраця з викладачами та майстрами в/н 

ВПУ №22 м. Сарни щодо виконання 

організаційної роботи з підготовки до 

проведення заняття обласної методичної 

секції  фахівців перукарської справи та 

надання методичної допомоги з питань 

підготовки до заняття. 

лютий - 

березень 
Пачебула Т.В. 

26.  
Співпраця з ВПУ №25 смт Демидівка щодо 

виконання організаційної роботи з 

підготовки до проведення II етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ області за 

професією „Маляр”. 

лютий - 

березень 
Самоїл Г.І. 

27.  Співпраця з ДПТНЗ „Рівненський центр 

ПТО сервісу та дизайну” щодо виконання 

організаційної роботи з підготовки до 

проведення І-II та ІІІ етапів Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності серед учнів 

ПТНЗ області за професією „Флорист”. 

лютий - 

травень 
Рожкова О.Є. 

28.  
Співпраця з ДНЗ „Рівненське ВПУ 

ресторанного сервісу і торгівлі” щодо 

виконання організаційної роботи з 

підготовки до проведення II етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ області за 

професією „Кондитер”. 

лютий - 

березень 
Рожкова О.Є. 

29.  
Співпраця з Рівненським професійним 

ліцеєм щодо виконання організаційної 

роботи з підготовки до проведення І-II етапів 

Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ області за 

професією „Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування”.  

березень - 

травень 
Пачебула Т.В. 

30.  
Співпраця з ВПУ №22 м. Сарни щодо 

виконання організаційної роботи з 

підготовки до проведення II етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ області за 

професією „Перукар”. 

березень - 

травень 
Пачебула Т.В. 



 18 

31.  Співпраця з викладачами та майстрами в/н 

ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО сервісу і 

дизайну” щодо виконання організаційної 

роботи з підготовки до проведення заняття 

обласної методичної секції викладачів 

охорони праці та надання методичної 

допомоги з питань підготовки до заняття. 

вересень Пачебула Т.В. 

32.  Співпраця з викладачами та майстрами в/н 

ВПУ №24 м. Корець щодо виконання 

організаційної роботи з підготовки до 

проведення заняття обласної методичної 

секції фахівців електроенергетичних 

дисциплін та надання методичної допомоги з 

питань підготовки до заняття. 

вересень - 

жовтень 
Пачебула Т.В. 

33.  Співпраця з обласним представництвом 

компанії “ESTEL” щодо участі у щорічному 

конкурсі перукарського мистецтва “Снігова 

королева”. 

листопад Пачебула Т.В. 

34.  Співпраця з центром практичної психології 

соціальної роботи при Рівненському  

обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти  щодо удосконалення та 

розвитку психологічної служби ПТНЗ. 

упродовж 

року 
Середа Р.В. 

35.  Опрацювання методичних розробок 

викладачів та майстрів в/н, які здійснюють 

підготовку водіїв т/з та слюсарів з ремонту 

автомобілів, рецензування розробок. 

упродовж 

року 
Пелипчук М.П. 

36.  Співпраця з Рівненським обласним 

об’єднанням громадян „Центр підтримки 

громадських ініціатив „Чайка” щодо 

реалізації соціальних проектів, проведення 

просвітницьких акцій, навчальних тренінгів. 

упродовж 

року 
Середа Р.В. 

37.  Співпраця з Рівненським державним 

гуманітарним університетом, кафедрами 

загальної психології та психодіагностики та 

практичної психології та психотерапії  з 

питань розвитку психологічної служби. 

упродовж 

року 
Середа Р.В. 

38.  Співпраця з кабінетом виховної роботи, 

позашкільної освіти, захисту прав дитини, 

дисциплін художньо-естетичного циклу та 

фізичного виховання при Рівненському 

обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти з питань організації 

виховної роботи. 

упродовж 

року 
Середа Р.В. 
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39.  Співпраця із відділом загальної середньої 

освіти управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації (методист 

Вибач А.В.) з питань підвищення рівня 

навчальних досягнень з предмету 

„Інформатика“, питань комп’ютеризації, 

інформатизації та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у 

профтехзакладах; дотримання вимог 

охорони праці, робочих навчальних планів, 

програм, нормативних актів щодо 

комп’ютеризації, інформатизації та 

використання ІКТ у ПТНЗ області.  

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

40.  Співпраця з відділом професійної освіти та 

тренінгів Інституту модернізації змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України 

щодо розроблення навчальних планів, нових 

стандартів професійно-технічної освіти, 

проведення фахових конкурсів. 

упродовж 

року 
Пачебула Т.В. 

41.  Співпраця з Державним навчальним 

закладом „Рівненський обласний навчальний 

центр підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів АПК” щодо 

навчально-методичного забезпечення, 

організація навчально-методичної роботи, 

підвищення кваліфікації, професійного рівня 

викладачів та майстрів в/н 

сільськогосподарського напрямку, 

консультування педагогічних працівників із 

проблем сучасного розвитку освіти, 

організації навчально-виховного процесу, 

досягнень психолого-педагогічних наук. 

упродовж 

року 
Пелипчук М.П. 

42.  Співпраця з навчальним центром “Локон”, 

перукарнями м. Рівного – залучення до 

роботи у складі журі та оргкомітетів 

конкурсів фахової майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів. 

упродовж 

року 
Пачебула Т.В. 
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ІІ. Методичне забезпечення навчально-виробничого та 

навчально-виховного процесів професійно-технічного 

навчального закладу 
 

2.1. Методичне забезпечення навчально-виробничого процесу професійно-

технічного навчального закладу 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1.  Підготовка та проведення 

Міжрегіонального Інтернет-семінару  

працівників НМЦ ПТО Рівненської та 

Волинської областей  щодо розробки та 

впровадження ДСПТО на модульно-

компетентнісній основі. 

січень 

Бондарчук В.М., 

Методисти 

НМЦ ПТО 

2.  Розробка положення про обласний Інтернет 

- семінар. 
січень Мосійчук Л.М. 

3.  Розробка методичного посібника: “На 

допомогу методисту ПТНЗ”. 
січень Мосійчук Л.М. 

4.  Організація роботи творчої групи 

викладачів економічних дисциплін на тему: 

“Підвищення якості професійного та 

підприємницького навчання в ПТНЗ з 

використанням методів моделювання”. 

січень Рожкова О.Є. 

5.  Організаційно-методичне забезпечення 

проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

конкурсів фахової майстерності серед учнів 

ПТНЗ за професіями: 

- „маляр”; 

- „флорист”; 

- „кондитер”; 

- „перукар”; 

- „електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування”. 

 

січень-

лютий 

Самоїл Г.І. 

Рожкова О.Є. 

Пачебула Т.В. 

6.  Підведення підсумків методичного 

фестивалю “Інноваційний урок у 

професійній школі”. 
лютий 

Бондарчук В.М., 

методисти  

НМЦ ПТО 

7.  Надання методичної допомоги в 

комплексно-методичному забезпеченні 

навчально-практичних центрів за 

будівельними професіями. 

 

лютий Самоїл Г.І. 
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8.  Підготовка методичних рекомендацій за 

темою „Організація та проведення 

лабораторно-практичних робіт з спец 

предметів будівельної галузі“. 

лютий 

 
Самоїл Г.І. 

9.  Підготовка збірки тестових запитань за 

професією „Маляр“ ІІІ-го кваліфікаційного 

розряду. 

березень Самоїл Г.І. 

10.  Підготовка та проведення Всеукраїнського 

вебінару на тему: ”Використання 

інноваційних технологій та сучасного 

обладнання на уроках теоретичного і 

виробничого навчання при підготовці 

кваліфікованих робітників”. 

березень 

Бондарчук В.М., 

методисти  

НМЦ ПТО 

11.  Розробка методичних рекомендацій щодо 

діяльності методичних комісій у ПТНЗ 

області. 

березень Мосійчук Л.М. 

12.  Підготовка методичних рекомендацій 

„Організаційно-методичне забезпечення 

кваліфікаційної та державної 

кваліфікаційної атестації учнів за 

професією „Кондитер”. 

березень Рожкова О.Є. 

13.  Підготовка заявки про проходження курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ПТНЗ в РОІППО на 2018 рік. 

березень, 

грудень 
Рожкова О.Є. 

14.  Підготовка положення про обласний 

конкуру на краще комплексне методичне 

забезпечення предмета. 

квітень Мосійчук Л.М. 

15.  Розробка положення про обласний 

фестиваль освітніх веб-квестів. квітень Мосійчук Л.М. 

16.  Розробка методичних рекомендацій на 

тему: „Активізація пізнавальної діяльності 

учнів ПТНЗ шляхом використання освітніх 

хмарних сервісів“. 

квітень – 

травень 
Семенюк П.П. 

17.  Оформлення документації та робота над 

помилками для підготовки переможця у  

ІІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу за 

професією „Маляр“. 

квітень - 

травень 

 

Самоїл Г.І. 

18.  Підготовка збірки комплексних 

кваліфікаційних завдань за професіями 

зварювального  профілю  

лютий – 

березень 
Семенюк П.П. 

19.  Розробка методичних рекомендацій на тему: 

„Можливості реалізації компетентнісного 

підходу на уроках природничо-

математичних дисциплін у ПТНЗ”. 

червень Мосійчук Л.М. 
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20.  Підготовка методичних рекомендацій щодо 

викладання хімії та біології у ПТНЗ області  

у 2017-2018 н.р. 

серпень Мосійчук Л.М. 

21.  Підготовка методичних рекомендацій щодо 

викладання інформатики, інформаційних 

технологій, спецдисциплін за професіями 

комп’ютерного та електрогазозварюва-

льного напряму у ПТНЗ області   

у 2017-2018 навчальному році. 

серпень Семенюк П.П. 

22.  Підготовка методичних рекомендацій щодо 

викладання математики та фізики у ПТНЗ 

області  у 2017-2018 н.р. 
серпень Мосійчук Л.М. 

23.  Підготовка методичних рекомендацій з 

питань організації виховної роботи та 

діяльності психологічної служби  у ПТНЗ 

області  у 2017-2018 н.р. 

серпень Середа Р.В. 

24.  Підготовка методичних рекомендацій щодо 

викладання „Економіки”  та  „Основ 

галузевої економіки і підприємництва” у 

ПТНЗ області  у 2017-2018 н.р. 

серпень Рожкова О.Є. 

25.  Підготовка методичних рекомендацій до 

проведення першого уроку та організації 

виховної роботи у ПТНЗ області  

у 2017-2018 н.р. 

серпень 

 
Середа Р.В. 

26.  Підготовка методичних рекомендацій для 

педагогів швейного профілю щодо роботи 

за новим стандартом, особливостей 

викладання професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовок  

у 2016-2017 навчальному році. 

серпень Рожкова О.Є. 

27.  Підготовка методичних рекомендацій для 

педагогів напряму „Громадське 

харчування” щодо особливостей 

викладання професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовок  

у 2017-2018 навчальному році. 

серпень Рожкова О.Є. 

28.  Розробка пакету комплексних 

кваліфікаційних завдань для визначення 

рівня професійної підготовки учнів з 

професії „Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування”. 

вересень - 

листопад 

 

Пачебула Т.В. 

29.  Організація та проведення обласного 

конкурсу на краще комплексно-методичне 

забезпечення предмету професійно-

вересень - 

грудень 
Рожкова О.Є. 
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теоретичної підготовки та паспортів 

навчальних майстерень за професією 

“Кондитер“. 

30.  Підготовка положення про обласний 

конкурс на кращу  інноваційну методичну 

розробку організації правовиховної роботи 

в ПТНЗ. 

вересень - 

грудень 
Середа Р.В. 

31.  Підготовка методичних рекомендації щодо 

організації роботи з розгляду звернень 

громадян та діловодства у ПТНЗ області . 

упродовж 

року 
Климчук М.М. 

32.  Підготовка методичних рекомендацій  з 

організації ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників  у 

ПТНЗ області . 

упродовж 

року 
Климчук М.М. 

33.  Підготовка методичних рекомендацій щодо 

організації роботи навчально-практичних 

центрів при професійно-технічних 

начальних закладів. 

упродовж 

року 
Климчук М.М. 

34.  Надання методичної допомоги ПТНЗ з 

питань організації та проведення поетапної 

та державної кваліфікаційної атестації, 

проаналізувати стан професійної 

підготовки з професії „Перукар (перукар-

модельєр)”. 

упродовж 

року 
Пачебула Т.В 

35.  Надання методичної допомоги ПТНЗ щодо 

розробки та погодження робочих 

навчальних планів з професій на модульно-

компетентісній основі. 

упродовж 

року 
Пачебула Т.В 

36.  Комплексний аналіз навчально-виховного 

процесу у профтехзакладах, надання 

методичної допомоги педагогічним 

працівникам. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

37.  Надати методичну допомогу ПТНЗ у 

підготовці до атестації  закладу у 2017 р.  

- з розробки комплексних 

кваліфікаційних завдань; 

- з організації і проведенні перевірки 

навчальних досягнень учнів; 

- з підготовки самоаналізу діяльності 

ПТНЗ. 

- з питань підготовки до атестації та 

оформлення атестаційних документів. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 
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38.  Проводити експертну оцінку навчально-

плануючої документації з професій, які 

ліцензуються. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

39.  Проводити консультації для педагогічних 

працівників ПТНЗ з питань організації 

навчально-виробничого процесу. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

40.  Проводити моніторинг якості підвищення 

кваліфікації майстрів виробничого 

навчання закладів ПТО у практичних 

центрах ПТНЗ. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

41.  Проводити методичний супровід та 

поповнення новою інформацією сайт НМЦ 

ПТО в Рівненській області. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

42.  Надати методичну допомогу щодо 

викладання предметів загальноосвітньої 

підготовки . 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

43.  Надавати методичну допомогу 

працівникам закладів при участі у: 

- в експертних перевірках ПТНЗ; 

- у комплексних перевірках ПТНЗ; 

- в ліцензійних перевірках ПТНЗ, 

установ, організацій, підприємств (за 

наказом  управління освіти і науки 

РОДА). 

упродовж 

року 

Бондарчук В.М. 

Годунко П.М. 

44.  Надання методичної допомоги 

профтехзакладам області з питань 

комп’ютеризації, використання 

можливостей мережі Інтернет, 

впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій,  висвітлення 

інформації на сайтах ПТНЗ та НМЦ ПТО. 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

45.  Надання методичної допомоги з питання 

організації і проведення моніторингу та 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

упродовж 

року 
Климчук М.М. 

46.  Надання методичної допомоги з організації 

навчально-методичної роботи у 

професійно-технічних навчальних закладах 

з історії, правознавства, української мови 

та літератури згідно вимог ДСППО та 

загальної середньої освіти. 

упродовж 

року 
Климчук М.М. 

47.  Ознайомлення з атестаційними 

матеріалами викладачів та майстрів 

виробничого навчання ПТНЗ області. 

Надання методичної допомоги 

Серпень-

березень 

Методисти 

НМЦ ПТО 
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педагогічним працівникам у підготовці до 

атестації, підготовка рецензій на методичні 

розробки. 

48.  Опрацювання, аналіз та узагальнення 

інформації фахових журналів, літератури, 

Інтернет-ресурсів про новітні виховні 

технології  та інновації в галузі психології. 

упродовж 

року 
Середа Р.В. 

49.  Розробка пакету контрольних робіт для 

визначення рівня професійної навченості 

учнів з сільськогосподарських професій та 

професій автотранспорту під час 

проведення комплексного вивчення 

діяльності ПТНЗ. 

згідно наказу  

НМЦ ПТО 
Пелипчук М.П. 

 

 

2.2. Методичне забезпечення атестації та ліцензування професійно-

технічного навчального закладу 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1. 

Підготовка до проведення засідань 

Регіональної експертної ради з атестації 

навчальних закладів області. 

Щомісяця 

упродовж 

року 
Годунко П.М. 

2. 

Розроблення методичних рекомендацій 

щодо підготовки ліцензійної справи  До лютого Годунко П.М. 

3. 

Участь у проведенні атестаційної 

експертизи Державного професійно-

технічного навчального закладу 

„Березнівське вище професiйне училище”. 

 

березень -

квітень 
Годунко П.М. 

4. 

Участь у проведенні атестаційної 

експертизи Професійно-технічного 

училища відокремленого підрозділу 

„Рівненська атомна електрична станція” 

державного підприємства „Національна 

атомна енергогенеруюча компанія 

„Енергоатом”. 

 

травень Годунко П.М. 

5. 

Участь у засіданнях Експертної  ради  з 

професійно-технічної освіти Міністерства 

освіти і науки України. 

згідно плану 

роботи МОН 

України 
Годунко П.М. 
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6. 
Участь у засіданнях Акредитаційної 

комісії України. 

згідно плану 

роботи МОН 

України 
Годунко П.М. 

7. 
Участь у проведенні атестаційних 

експертиз професій ПТНЗ області. 
упродовж 

року 
Годунко П.М. 

8. 
Участь у роботі експертної комісії з 

атестації ПТНЗ. 

Упродовж 

року 
Годунко П.М. 

9. 

Здійснення методичного супроводу 

підготовки атестаційних та ліцензійних 

матеріалів. 

Упродовж 

року 
Годунко П.М. 

10. 
Підготувати методичні рекомендації щодо 

здійснення атестації окремих професій. 
До лютого Годунко П.М. 

 
 

 

ІІІ. Розроблення та апробація державних стандартів  

професійно-технічної освіти 
 

Розроблення та апробація державних стандартів професійно-технічної 

освіти здійснюватиметься відповідно до наказу Департаменту професійної 

освіти Міністерства освіти і науки  України. 

 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

1. 

Участь у роботі обласних та 

всеукраїнських творчих груп щодо 

розробки та оновлення змісту проектів 

ДСПТО 

Упродовж 

року 

Бондарчук В.М., 

методисти 

відповідного 

профілю 

2. 
Оновлення змісту проектів ДСПТО з 

відповідних професій 

Упродовж 

року 

Бондарчук В.М., 

методисти 

відповідного 

профілю 

3. 

Розроблення проектів ДСПТО з 

відповідних професій на модульно-

компетентісній основі 

Упродовж 

року 

Бондарчук В.М., 

методисти 

відповідного 

профілю 

4. 

Участь у забезпеченні організаційно-

методичного супроводу апробації та 

впровадження державних стандартів з 

конкретних професій у ПТНЗ області 

Упродовж 

року 

Бондарчук В.М., 

методисти 

відповідного 

профілю 
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IV.  Участь у заходах та проектах всеукраїнського і 

міжнародного рівнів  
 

4.1. Участь у заходах всеукраїнського рівня 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1. 

Організація та проведення тренінгу для 

педагогів економічних дисциплін щодо 

роз’яснення організаційних питань 

участі учнів ПТНЗ у ІV 

Всеукраїнському молодіжному 

дистанційному бізнес-турнірі „Стратегія 

фірми-2017“. 

січень 

 

Рожкова О.Є. 

 

2. 

Підготовка та організація проведення ІІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед учнів ПТНЗ 

області за професією „Кондитер” на базі 

ДНЗ „Рівненське вище професійне 

училище ресторанного сервісу і 

торгівлі”. 

березень 

травень 
Рожкова О.Є. 

3. 

Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності серед 

учнів професійно-технічних навчальних 

закладів області за професіями:  
маляр – на базі „Ставропігійського 

ВПУ м. Львова”; 

флорист – на базі „Чернігівського 

професійного ліцею побуту”; 

перукар – на базі ДНЗ „Подільський 

центр ПТО” м. Кам'янець-Подільський 

Хмельницької області;  

електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування – 

на базі Отинійського професійного 

ліцею енергетичних технологій Івано-

Франківської області; 

квітень-

травень 

Самоїл Г.І., 

Рожкова О.Є., 

Пачебула Т.В. 

 

4. 
Участь у підготовці до конкурсів 

„Worldskills Ukraine  2017“ 

з моменту 

визначення 

дати 

проведення 

конкурсу 

Методисти 

НМЦ ПТО 

5.  

Участь у Всеукраїнському експерименті 

щодо впровадження елементів дуальної 

освіти  

Відповідно 

наказу МОН 
Бондарчук В.М. 
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4.2.Участь у заходах міжнародного рівня 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1. 

Участь в українсько-польському проекті 

“Активна молодь на ринку праці – 

підвищення якості професійного та 

підприємницького навчання в 

українських навчальних закладах з 

використанням методів моделювання“. 

травень Рожкова О.Є. 

2. 

В рамках українсько-польського 

проекту “Активна молодь на ринку 

праці – підвищення якості професійного 

та підприємницького навчання в 

українських навчальних закладах з 

використанням методів моделювання“ 

організація та проведення 

міжрегіонального конкурсу “Юніор 

Бізнесу“ для учнів (ідея власного 

бізнесу). 

травень – 

серпень 
Рожкова О.Є. 

3. 

Участь у проекті за підтримки 

Європейського союзу „Покращення 

системи підготовки робітничих кадрів 

для потреб ринку Волинського 

субрегіону” 

січень-

травень 
Бондарчук В.М. 

 

 

V.  Дослідно-експериментальна робота різного рівня 
 

5.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною 

діяльністю, розроблення та впровадження нових освітніх моделей і 

технологій 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна      

особа 

1.  

Організація колективного 

дослідницького навчального проекту 

“Історія та сучасність Поліської кухні“ 

лютий - 

червень 
Рожкова О.Є. 

2.  

Організація та проведення обласного 

конкурсу на кращу інноваційну 

методичну розробку організації 

правовиховної роботи в ПТНЗ області. 

вересень - 

грудень 
Середа Р.В. 
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3.  

Організація та проведення обласного 

Інтернет-семінару на тему: 

„Впровадження компетентнісного 

підходу в навчально-виховний процес 

закладів системи ПТО”. 

жовтень - 

листопад 
Мосійчук Л.М. 

4.  

Методичний супровід з питань 

впровадження інформаційно-комуніка-

ційних технологій, впровадження у  

навчальних процес дистанційних форм 

та методів навчання, розробки 

електронних засобів навчального 

призначення у ПТНЗ області. 

упродовж 

року 

Пелипчук М.П. 

Семенюк П.П 

5.  

Координація інноваційної діяльності 

педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів, з метою  

підвищення рівня готовності до 

розроблення та застосування у 

навчально-виховному процесі 

особистісно-розвивальних технологій 

навчання. 

упродовж 

року 
Мосійчук Л.М. 

6.  

Методичний супровід діяльності 

навчально-практичного центру  

ВПУ № 29 смт. Володимирець за 

професією „Електрозварник ручного 

зварювання“. 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

7.  

Участь у проведенні науково-дослідної 

роботи “Умови розвитку психолого-

педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ПТНЗ в 

системі неперервної професійної 

освіти“ у закладах ПТО Рівненщини. 

Підготовка методичних матеріалів та 

посібників, підручників за результатами 

проведеної науково-дослідної роботи. 

упродовж 

року 
Рожкова О.Є. 

8.  

Створити авторську майстерню 

викладача-методиста Марчук Т.М. та 

електронний навчально-методичний 

комплекс з предмету „Спецтехнологія 

столярних робіт“. 

до лютого Самоїл Г.І. 

9.  

Створення електронного засобу 

навчального призначення ЕЗНП за 

професією „Кухар“. 

вересень - 

жовтень 
Рожкова О.Є. 

10.  Створення електронного засобу жовтень - Рожкова О.Є. 
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навчального призначення ЕЗНП за 

професією „Кондитер“. 

листопад 

11.  

Формування банку електронних засобів 

навчання для комплексно-методичного 

забезпечення предметів професійної 

підготовки за професіями будівельного 

напрямку. 

упродовж 

року 
Самоїл Г.І. 

12.  

Залучення педагогів, які займаються 

інноваційним пошуком до проведення 

науково-методичних заходів. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

13.  

Забезпечення методичного супроводу у 

роботі над екологічними проектами у 

професійно-технічних навчальних 

закладах 

упродовж 

року 
Мосійчук 

 

5.2. Координація дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського та регіональних рівнів 

 

Продовжити методичний супровід дослідно-експериментальної роботи 

за темою ”Організація професійної підготовки робітничих кадрів в умовах 

регіонального освітнього округу“ на базі вищого професійного училища №22 

м. Сарни.        Методисти НМЦ ПТО 

 

 

VІ. Робота з педагогічними кадрами  
 

6.1. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів протягом 2017 року. 

№ 

з/п 
Захід Термін 

Відповідальна       

особа 

 

1.  

Забезпечити підвищення кваліфікації 

керівних кадрів ПТНЗ на базі Інституту 

відкритої освіти при Центральному 

інституті післядипломної педагогічної 

освіти ДВНЗ „Університет менеджменту 

освіти” НАПН України у кількості  –  5 

осіб. 

 

Згідно 

графіку 
Рожкова О.Є. 
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2.  

Забезпечити підвищення кваліфікації 

при РОІППО викладачів 

загальноосвітніх предметів, вихователів 

учнівських гуртожитків, керівників 

гуртків у кількості  –  69 осіб. 

 

Згідно 

графіку 
Рожкова О.Є. 

3.  

Організувати підвищення кваліфікації 

(психолого-педагогічну підготовку) 

викладачів спецпредметів – 6 осіб та 

майстрів виробничого навчання – 14 осіб 

при Рівненському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Згідно 

графіку 

Згідно 

графіку 

Рожкова О.Є. 

4.  

Організувати підвищення кваліфікації 

викладачів спецпредметів та майстрів 

виробничого навчання силами науковців 

Львівського навчально-наукового центру 

професійної освіти  Національного 

педагогічного університету ім.. М.П. 

Драгоманова у кількості - 114 осіб.  

Згідно 

графіку 
Рожкова О.Є. 

5.  

Організувати підвищення кваліфікації 

майстрів виробничого навчання при 

Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти за кошти державного 

бюджету – 25 осіб. 

 

Згідно 

графіку 
Рожкова О.Є. 

6.  

Організувати стажування майстрів 

виробничого навчання (за заявками 

ПТНЗ) на базі навчально-практичних 

центрів ПТНЗ області, визначених МОН 

України. 

 

Згідно 

графіку 
Рожкова О.Є. 

7.  

Організувати курсове навчання 

педагогічних працівників за програмою 

„Intel  Навчання для майбутнього” (за 

заявками від ПТНЗ) 

 

Згідно 

графіку 
Семенюк П.П. 

8.  

Надавати індивідуальну методичну 

допомогу педагогічним працівникам у 

підготовці та захисті курсових робіт 

слухачами курсів підвищення 

кваліфікації. 

 

Згідно 

графіку 
Рожкова О.Є. 
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6.2.1.  Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду  

№ 

з/п 
Захід Термін 

Відповідальна       

особа 

Вивчення та узагальнення ППД  

1.  

Вивчення досвіду Лемех Н.В., майстра 

в/н за професією „Кухар, кондитер” ДНЗ 

„Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і 

торгівлі” 

Упродовж 

року 
Рожкова О.Є. 

2.  

Вивчення досвіду Тимощука О.В., 

викладача спецпредметів з професії 

„Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення” ЗАКЛАД 

Упродовж 

року 
Семенюк П. П. 

3.  

Вивчення досвіду Савицького М.Д., 

викладача спецпредметів з професії „ 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування” 

Упродовж 

року 
Пачебула Т.В. 

4.  

Вивчення досвіду Похилюка В.В., 

викладача спецпредметів будівельного 

профілю 

Упродовж 

року 
Самоїл Г.І. 

5.  
Поновити каталог ППД педпрацівників 

ПТНЗ області 

червень-

серпень 

Методисти 

НМЦ ПТО 

 

 

6.2.2.  Впровадження передового педагогічного досвіду  

№ 

з/п 
Автор Назва досвіду ПТНЗ 

1.  

Помаранська Н.Є.,  

викладач  спецпредметів 

з професії „Перукар 

(перукар-модельєр” 

„Розвиток творчих здібностей 

учнів засобами інтерактивних 

технологій”  

Рівненський 

професійний 

ліцей 

2.  

Лаврушкіна М.Ф., 

викладач спецпредметів з 

професії „Кухар, 

кондитер” 

„Використання інноваційних 

технологій для вивчення 

спецдисциплін в умовах 

сучасного ПТНЗ” 

ДНЗ 

„Рівненське 

ВПУ 

ресторанного 

сервісу і 

торгівлі” 

3.  

Боратинський І. В., 

викладач англійської 

мови 

„Проектна технологія як засіб 

реалізації  компетентнісно 

орієнтованого підходу у 

навчанні англійської мови” 

ВПУ №25 

 смт 

Демидівка 
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4.  
Зелінський О.І.,  

викладач інформатики 

„Методика реалізації 

професійної спрямованості 

навчвання шляхом 

використання інноваційних 

засобів активізації 

пізнавальної діяльності учнів” 

ДПТНЗ 

„Сарненський 

професійний 

аграрний 

ліцей” 

5.  

Тетюшкін О.Г., викладач 

спецпредметів у  групах  

підготовки водіїв 

автотранспортних засобів 

„Підвищення якості навчання 

з професії „Водій 

автотранспортних засобів”  за 

допомогою інформаційних 

технологій” 

Рівненський 

професійний 

ліцей 

 

 

6.3. Організація проведення засідань творчих груп, засідань круглих 

столів, семінарів, семінарів-практикумів з педагогічними працівниками 

професійно-технічних навчальних закладів 
 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна       

особа 

Творчі груи, школи педагогічної майстерності 

1.  

Організація роботи школи педагогічної 

майстерності та проведення майстер-

класів серед педагогів напряму 

„Громадське харчування“. 

січень 

упродовж 

року 

Рожкова О.Є. 

2.  

Робота творчої групи з розробки 

збірника компетентнісно-орієнтованих 

завдань до уроків природничих 

дисциплін для учнів ПТНЗ. 

січень-

травень 
Мосійчук Л.М. 

3.  

Робота творчої групи із розробки 

робочого навчального плану і програм 

згідно Державного стандарту ПТО на 

модульно - компетентнісній основі за 

професією „Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва”. 

січень - 

червень 
Пелипчук М.П. 

4.  

Організація роботи творчих груп із 

розробки робочих навчальних планів і 

програм згідно Державних стандартів 

ПТО на модульно-компетентнісній 

основі за професіями:  

„Електрогазозварник, „Електрозварник 

ручного зварювання“  

січень-

червень 
Семенюк П.П. 

5.  
Робота творчої групи з числа заступників 

директорів щодо виховної роботи та 

Січень- 

травень  
Середа Р.В. 
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питань реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання у ПТНЗ 

області. 

 

6.  

Робота творчої групи з розробки 

тестових завдань для проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ з 

професії “Перукар”. 

лютий Пачебула Т.В. 

7.  

Робота творчої групи педпрацівників 

електрогазозварювальних професій із 

розробки збірника комплексних 

кваліфікаційних завдань зварювального 

профілю. 

лютий - 

березень 
Семенюк П.П. 

8.  

Робота творчої групи викладачів фізики 

над збіркою „Методичні знахідки творчо 

працюючих вчителів фізики”. 

лютий – 

вересень 
Мосійчук Л.М. 

9.  

Заняття творчої групи з розробки 

тестових завдань для проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ з 

професії “Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування”. 

березень Паченбула Т.В. 

10.  

Заняття творчої групи викладачів 

економічних дисциплін за темою: 

„Підвищення якості професійного та 

підприємницького навчання в ПТНЗ з 

використанням методів моделювання”.  

квітень Рожкова О.Є. 

11.  

Робота творчої групи педагогічних 

працівників ПТНЗ області щодо  

розробки комплексних кваліфікаційних 

завдань з професії  „Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування”. 

вересень - 

листопад 
Пачебула Т.В. 

12.  

Робота творчої групи викладачів над 

формуванням банку тестових запитань з 

професії „Слюсар з ремонту 

автомобілів”. 

упродовж 

року 
Пелипчук М.П. 

13.  

Робота творчої групи викладачів 

математики над темою „Використання 

програмних засобів навчального 

призначення при вивченні математики”. 

лютий-

червень 
Мосійчук Л.М. 
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14.  

Участь у роботі обласних та 

всеукраїнських творчих груп щодо 

розробки та оновлення змісту проектів 

ДСПТО. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

15.  

Продовжити роботу Школи педагогічної 

майстерності працівників психологічної 

служби ПТНЗ області. 

упродовж 

року 
Середа Р.В. 

16.  

Робота творчої групи викладачів з 

розробки завдань для проведення  

контрольних робіт з метою визначення 

рівня професійної навченості учнів з 

сільськогосподарських професій та 

професій автотранспорту. 

упродовж 

року 
Пелипчук М.П. 

17.  

Робота творчої групи викладачів з 

розробки дистанційного курсу з 

предмета „Правила дорожнього руху” у 

програмі Moodle. 

упродовж 

року 
Пелипчук М.П. 

Семінари, круглі столи, майстер-класи, тренінги 

1.  

Проведення тренінгів “Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція” в рамках реалізації Програми з 

питань протидії торгівлі людьми. 

січень Середа Р.В. 

2.  

Проведення семінар-практикуму для 

педагогічних працівників з професій 

напряму „Громадське харчування” та 

швейного профілю щодо питань 

впровадження проектної технології. 

лютий 

 
Рожкова О.Є. 

3.  

Cемінар на тему „Правова освіта в 

організації виховної роботи та 

позаурочної діяльності у ПТНЗ“ на 

виконання обласної Програми правової 

освіти населення Рівненської області на 

2016-2020 роки. 

лютий НМЦ ПТО Середа Р.В. 

4.  

Проведення майстер-класу на тему 

„Аналіз відвіданого (записаного) уроку з 

погляду ефективності використання 

методів навчання” 

квітень Пелипчук М.П. 

5.  
Проведення майстер-класів „Сучасні 

технології фарбування волосся” 

квітень, 

листопад 
Пачебула Т.В. 
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6.  
Майстер-клас „Створення навчальної 

презентації у середовищі Prezi”.  
травень Семенюк П.П. 

7.  
Круглий стіл „Використання хмарних 

сервісів у навчальному процесі  
травень Семенюк П.П. 

8.  

Проведення семінар-практикум  для 

викладачів хімії та біології  з питань 

використання дослідницьких проектів на 

уроках природничого циклу. 

жовтень Середа Р.В. 

9.  

Круглий стіл  „Робота закладу із 

підготовки учнів до участі  в обласних та 

всеукраїнський конкурсах фахової 

майстерності. Обмін досвідом участі 

закладів у обласних та всеукраїнський 

конкурсах фахової майстерності.  

листопад Семенюк П.П. 

10.  

Майстер-клас „Створення ігрових 

навчальних засобів у середовищі 

LearningApps” 

листопад Семенюк П.П. 

11.  
Проведення тренінгу на тему 

„Педагогічна майстерність”. 
листопад Пелипчук М.П. 

12.  

Організація засідання круглого столу 

фахівців швейного профілю з питання 

Впровадження ДСПТО 7433.C.14.10 - 

2016 з професії „Кравець” 2-3, 4, 5, 6-го 

розрядів. Розробка робочих навчальних 

планів та плануючої документації”. 

упродовж 

року 
Рожкова О.Є. 

Заходи в режимі он-лайн 

1.  

Інтернет - конференція  працівників 

психологічної служби ПТНЗ області на 

тему: „Ефективність діяльності 

психологічної служби у ПТНЗ області“. 

лютий - 

березень 
Середа Р.В. 

2.  

Вебінар на тему: „Впровадження 

ДСПТО 7433.C.14.10 - 2016 з професії 

„Кравець“ 2-3, 4, 5, 6-го розрядів. 

Розробка робочих навчальних планів та 

плануючої документації“.  

березень Рожкова О.Є. 

3.  

Проведення вебінару для викладачів та 

майстрів в/н, які здійснюють підготовку 

водіїв т/з та слюсарів з ремонту 

автомобілів на тему „Сучасні підходи до 

організації і проведення навчальних 

занять у ПТНЗ”. 

березень Пелипчук М.П. 
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4.  

Вебінар „Комп’ютеризація професійно-

технічних навчальних закладів області, 

використання можливостей Інтернет та 

інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальному процесі: 

здобутки, проблеми та виклики  

березень Семенюк П.П. 

5.  
Вебінар „Інноваційний урок у 

професійній школі“  
березень 

Мосійчук Л.М. 

Семенюк П.П. 

6.  

Проведення вебінару на тему: „Шляхи 

удосконалення викладання предметів 

природничо-математичного циклу в 

ПТНЗ”. 

квітень  Мосійчук Л.М. 

7.  

Проведення вебінару на тему: 

„Досягнення, виклики, перспективи. 

Шляхи удосконалення організації 

учнівського самоврядування у ПТНЗ 

області”. 

квітень Середа Р.В. 

8.  

Проведення вебінару щодо результатів 

участі викладачів економіки Рівненської 

області в українсько-польському проекті 

„Активна молодь на ринку праці – 

підвищення якості професійного та 

підприємницького навчання в 

українських навчальних закладах з 

використанням методів моделювання) та 

організація  проведення 

міжрегіонального конкурсу „Юніор 

Бізнесу”. 

травень Рожкова О.Є. 

9.  

Проведення Інтернет-конференції 

„Упровадження сучасних освітніх 

технологій як шлях підвищення 

ефективності навчання математики”. 

вересень Мосійчук Л.М. 

10.  
Вебінар „Використання хмарних сервісів 

у навчальному процесі“. 
вересень Семенюк П.П. 

11.  

Проведення вебінару для викладачів та 

майстрів в/н сільськогосподарських 

професій на тему „Дистанційне навчання 

– технологія роботи учня з 

інформацією”. 

жовтень Пелипчук М.П. 

12.  

Проведення вебінарів  на актуальну 

тематику для викладачів природничо-

математичних дисциплін. 

 

упродовж 

року 
Мосійчук Л.М. 
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Надання методичної допомоги і консультацій  

1.  

Надання методичної допомоги і 

консультацій педпрацівникам ПТНЗ 

області: 

- у розробці пакетів комплексних 

кваліфікаційних робіт; 

- підготовки матеріалів до виступів 

на засіданнях обласних методичних 

секцій, педагогічних читань; 

- технології підготовки та 

проведення вебінарів; 

- консультації з питань проведення 

поетапної та державної кваліфікаційних 

атестацій. 

упродовж 

року 
Методисти 

2.  

Надання консультації з питань 

організації викладання предметів 

загальноосвітньої підготовки в закладах 

ПТО, особливостей проведення 

державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання у 

2017 році. 

упродовж 

року 
Методисти 

3.  

Надання методичної допомоги 

педпрацівникам ПТНЗ при розробці 

комплексних контрольних робіт та 

комплексних контрольних завдань при 

атестації профтехзакладів. 

упродовж 

року 
Методисти 

4.  

Надання методичної допомоги 

педпрацівникам ПТНЗ при розробці та 

оформленні їх методичних напрацювань, 

розробці власних електронних засобів 

навчального призначення та при 

проведенні їх атестації. 

упродовж 

року 
Методисти 

5.  

Надання методичної допомоги в 

комплексно-методичному забезпеченні 

діяльності навчально-практичних 

центрів на базі ПТНЗ області 

упродовж 

року 
Методисти 

6.  

Надання методичної допомоги з питань 

організації та проведення обласних та 

Всеукраїнських конкурсів, олімпіад, 

виставок тощо. 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

7.  

Надання методичної допомоги 

заступникам директорів з виховної 

роботи щодо реалізації державних, 

регіональних програм. 

упродовж 

року 
Середа Р.В. 
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8.  

Надання методичної допомоги і 

консультацій педпрацівникам ПТНЗ 

області: 

- з питань організації виховної 

роботи у ПТНЗ області;  з організації 

виховної роботи у  позаурочний час; 

- планування роботи психологічної 

служби навчального закладу; 

- підготовки матеріалів до виступів 

на засіданнях обласних методичних 

секцій, педагогічних читань; 

- технології підготовки та 

проведення вебінарів; 

- консультації для педпрацівників, 

які атестуються; 

- консультації для педпрацівників  з 

проблемних напрямків організації 

роботи. 

упродовж 

року 
Середа Р.В. 

9.  

Надання методичної допомоги з питань 

комп’ютеризації, використання 

можливостей мережі Інтернет, 

впровадження інформаційно -

комунікаційних технологій. 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

10.  

 Надання методичної допомоги з питань 

висвітлення інформації на сайтах ПТНЗ 

та НМЦ ПТО; 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

11.  
Надання методичної допомоги з питань 

організації та проведення вебінарів; 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

 
 

 

VII. Формування єдиного інформаційного простору 
 

7.1. Методичний супровід 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1.  

Підготовка матеріалів та їх розміщення на 

сайті НМЦ ПТО, виданнях НМЦ ПТО за 

підсумками аналізу стану діяльності 

професійно-технічних навчальних 

закладів із питань комп’ютеризації 

закладів, використання можливостей 

Інтернет та інформаційно-комунікаційних 

січень-

лютий 
Семенюк П.П. 
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технологій у навчальному процесі ПТНЗ 

за 2016 рік. 

2.  

Випуск збірників методичних розробок 

уроків за результатами методичного 

фестивалю „Інноваційний урок у 

професійній  школі”. 

березень Мосійчук Л.М. 

3.  

Розміщення методичних розробок уроків 

за результатами методичного фестивалю 

„Інноваційний урок у професійній  

школі” на сайті НМЦ ПТО. 

березень - 

квітень 
Семенюк П.П. 

4.  

Випуск збірника „Професійно-технічна 

освіта Рівненщини за підсумками роботи 

у 2016-2017 навчальному році” 

серпень Бондарчук В.М. 

5.  
Випуск збірки „Методичні знахідки 

творчо працюючих вчителів фізики”. 
жовтень Мосійчук Л.М. 

6.  Випуск  методичного вісника НМЦ ПТО 
1 раз у 

квартал 
Методисти 

7.  

Підготовка статей з актуальних проблем 

професійно-технічної освіти регіону для 

журналу „Професійно-технічна освіта”, 

„Методист”, „Профтехосвіта”, публікацій 

для інших педагогічних видань та 

регіональних засобів масової інформації. 

упродовж 

року 
Методисти 

8.  

Підготовка до видання узагальненого 

педагогічного досвіду, інформаційно-

методичних матеріалів педпрацівників 

ПТНЗ області. 

упродовж 

року 
Методисти 

 

 

7.2. Впровадження освітньої програми „Intel® Навчання для 

майбутнього” у  ПТНЗ області 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1.  

Організація навчання за програмою 

„Intel® Навчання для майбутнього“ для 

педпрацівників профтехзакладів за 

заявками від ПТНЗ 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

2.  

Підготувати матеріали щодо 

впровадження програми „Intel® Навчання 

для майбутнього”  у  профтехзакладах 

Рівненської області за 2017 рік . 

 

січень Семенюк П.П. 
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7.3. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес 

ПТНЗ, розвиток віртуальних педагогічних спільнот 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1.  

Продовжити практику створення освітніх 

блогів та використання в навчальному 

процесі хмарних технологій. 

упродовж 

року 
Семенюк П.П 

2.  

Підтримка функціонування сайту НМЦ 

ПТО, розміщувати матеріали з 

актуальних питань, перспективного 

педагогічного досвіду, висвітлення новин 

на сайті НМЦ ПТО  

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

3.  

Підтримка функціонування сайтів 

психологічної служби ПТНЗ та сайту 

обласної ради учнівського 

самоврядування „Лідер“. 

упродовж 

року 
Середа Р.В. 

4.  

Підтримка та постійне оновлення 

актуальним матеріалом сайту обласної 

методичної секції  педагогів напряму 

„Громадське харчування“ Рівненської 

області http://scookrv.at.ua. 

упродовж 

року 
Рожкова О.Є. 

5.  

Проводити роботу, надавати методичну 

допомогу із розміщення на сайтах 

профтехзакладів та НМЦ ПТО 

методичних напрацювань педпрацівників 

закладів. Висвітлювати перспективний 

педагогічний досвід. 

 

упродовж 

року 
Семенюк П.П 

6.  

Залучення педпрацівників закладів до 

використання інформаційно-

комунікаційних технологій, електронних 

засобів навчального призначення; 

розробки власних ЕЗНП; розробки 

дистанційних курсів та їх використання в 

навчальному процесі; використання 

систем автоматизованого проектування, 

використання Інтернет-технологій. 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

7.  

Залучати до проведення занять обласних 

методичних секцій викладачів,  

методистів НМЦ ПТО, що володіють 

методикою розробки дистанційних курсів 

із професійних дисциплін і їх 

упродовж 

року 
Методисти  
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використання у навчальному процесі 

(Система дистанційного навчання 

Moodle), на час проведення занять секцій. 

8.  

Формування та наповнення єдиного 

інформаційного простору для обміну 

досвідом педпрацівників з організації 

виховної роботи та діяльності 

психологічної служби  ПТНЗ, організації 

роботи учнівського самоврядування. 

упродовж 

року 
Середа Р.В. 

9.  

Організація роботи щодо створення 

спільнот працівників професійно-

технічних навчальних закладів на порталі 

„Освіта Рівненщини”. 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

 

 

 

7.4. Запровадження електронної освіти та розроблення 

електронних підручників 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1.  

Провести обласний фестиваль 

електронних засобів навчального 

призначення серед професійно-технічних 

навчальних закладів області. 

жовтень 

Семенюк П.П., 

методисти 

 

2.  

Продовжити роботу з формування банку 

електронних засобів навчального 

призначення, створених педпрацівниками 

ПТНЗ області. 

 

упродовж 

року 
Семенюк П.П. 

 

 

VІІІ. Моніторинг якості освіти 
 

8.1. Моніторинг  якості освітньої діяльності 

№ 

з/п       № з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1.  

Моніторингове дослідження аналізу 

стану та рейтингової оцінки діяльності 

професійно-технічних навчальних 

закладів із питань комп’ютеризації 

закладів, використання можливостей 

Інтернет та інформаційно-комунікаційних 

січень-

лютий  
Семенюк П.П. 



 43 

технологій у навчальному процесі ПТНЗ 

за 2016 рік. 

2.  
Проведення моніторингу результатів 

атестації педпрацівників ПТНЗ  червень Мосійчук Л.М. 

3.  

Моніторингове дослідження вивчення 

стану набору учнів до ПТНЗ за 

напрямами підготовки. 

вересень-

жовтень 

Методисти 

НМЦ ПТО 

4.  

Моніторингове дослідження визначення 

рівня адаптації учнів I курсу до нових 

умов навчання у ПТНЗ області. 

вересень - 

жовтень 
Середа Р.В. 

5.  

Проведення моніторингу кадрового 

забезпечення ПТНЗ за напрямами 

підготовки/предметним спрямуванням. 
жовтень 

Методисти 

НМЦ ПТО 

6.  

Моніторингове дослідження визначення 

рівня формування та розвитку 

патріотичних якостей в учнівської молоді 

ПТНЗ на основі впровадження та 

реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання учнівської 

молоді ПТНЗ області. 

жовтень Середа Р.В 

7.  
Проведення моніторингу якісного складу 

педпрацівників ПТНЗ. 
жовтень Мосійчук Л.М. 

8.  

Моніторинг результатів участі 

випускників у державній кваліфікаційній 

атестації. 

жовтень Мосійчук Л.М. 

9.  
Моніторинг результатів випуску учнів 

ПТНЗ. 
жовтень Мосійчук Л.М. 

10.  
Моніторинг працевлаштування 

випускників ПТНЗ. 
жовтень Мосійчук Л.М. 

11.  Моніторинг прийому учнів до ПТНЗ жовтень Мосійчук Л.М. 

12.  

Моніторингове дослідження ефективності 

діяльності психологічної служби, 

здійснення соціально - психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу. 

листопад - 

грудень 
Середа Р.В. 

13.  
Моніторинг стану роботи ПТНЗ над 

проблемними методичними темами. 
грудень Мосійчук Л.М. 

14.  

Моніторинг методичних потреб 

педпрацівників ПТНЗ за напрямами 

підготовки/предметним спрямуванням. 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

15.  

Проведення моніторингових досліджень: 

- вивчення мотивації педагогів до 

творчості та інновацій . 

упродовж 

року 

Середа Р.В. 

Рожкова О.Є 
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16.  

Проведення моніторингу підвищення 

кваліфікації майстрів виробничого 

навчання закладів ПТО в профільних 

ПТНЗ. 

упродовж 

року 
Пачебула Т.В. 

 

 

8.2. Методичний супровід моніторингових досліджень 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1.  

Розробити інструментарій для проведення 

моніторингових досліджень готовності до 

інноваційної діяльності педагогічних 

працівників. 

травень Рожкова О.Є. 

2.  
Узагальнити матеріали за напрямками 

моніторингових досліджень (п.8.2.). 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

3.  

Підготувати інформаційно-аналітичні 

матеріали за напрямками моніторингових 

досліджень, висновки та пропозиції . 

упродовж 

року 

Методисти 

НМЦ ПТО 

 

 

8.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного 

оцінювання 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1.  

 

Провести інформування щодо питань ЗНО 

для учнів, батьків та різних категорій 

освітян. 

упродовж 

року 
Климчук М.М. 

2.  

Забезпечити надання методичної 

допомоги та консультацій викладачам 

загальноосвітньої підготовки випускних 

груп, батькам щодо підготовки та 

проведення ЗНО-2017. 

упродовж 

року 
Климчук М.М. 

3.  

Довести до відома керівників професійно-

технічних навчальних закладів, викладачів 

нормативні документи щодо проведення 

ЗНО -2017. 

упродовж 

року 
Климчук М.М. 

4.  

Скласти загальні списки випускників, що 

зареєструвались для проходження  ЗНО-

2017. 

березень Климчук М.М. 
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5.  

Надати методичну допомогу ПТНЗ області 

щодо оформлення  інформаційного стенду 

„Пробне тестування - 2017”, „ЗНО-2017” з 

переліком нормативних документів, 

інформацією про вищі навчальні заклади 

Рівненської області і правила прийому 

тощо. 

вересень-

жовтень 

травень-

червень 

Климчук М.М. 

6.  

Провести  роботу з оновлення електронної 

бази педагогічного персоналу, який буде 

залучений до проведення ЗНО-2017. 

вересень-

жовтень 
Климчук М.М. 

7.  

Забезпечити участь у семінарах, що 

проводяться Львівським РЦОЯО 

педагогічних працівників, залучених до 

проведення ЗНО. 

упродовж  

року 
Климчук М.М. 

8.  

Узагальнити інформацію щодо кількості 

випускників професійно-технічних 

навчальних закладів, які за результатами 

незалежного оцінювання вступили на 

навчання до вищих навчальних закладів у 

2017  році. 

вересень Климчук М.М. 

9.  

Організувати та провести семінари із 

питань підготовки до ЗНО (зміст, формат 

тестових завдань та процедура тестування) 

для різних категорій педагогічних 

працівників. 

упродовж 

року 
Климчук М.М. 

10.  

Довести до відома керівників професійно-

технічних навчальних закладів, викладачів 

нормативні документи щодо проведення 

ЗНО -2017. 

жовтень-

грудень 
Климчук М.М. 

11.  
Скласти загальні списки випускників, що 

прийняли участь у ЗНО-2017. 
червень-

липень 
Климчук М.М. 
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ІХ. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-

технічної бази НМЦ ПТО 

 

Фінансово-господарська діяльність НМЦ ПТО у Рівненській області 

здійснюється виключно в межах фінансування з державного бюджету. 

Упродовж  2017 року планується: 

- забезпечити цільове використання коштів, передбачених кошторисами 

витрат НМЦ ПТО у Рівненській області; 

- вести облік та здійснювати контроль за використанням енергоносіїв; 

- забезпечити своєчасне   складання та подання звітності за встановленими 

формами про використання бюджетних коштів; 

- провести річну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей; 

- здійснювати своєчасне планування бюджетної потреби, запиту, 

складання проекту кошторисів на наступний рік. 

 

Для зміцнення матеріально-технічної бази НМЦ ПТО планується: 

- придбання канцелярських товарів на суму  8,61 тис. грн.; 

- придбання будівельних матеріалів (лак, фарба, пігмент, шпаклівка) на 

суму 2,00 тис. грн.; 

- придбання господарчих товарів на суму 1,39 тис. грн.; 

- передплата періодичних видань на суму 3,00 тис. грн.; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

персональний комп’ютер у кількості  4 шт.  на суму 30,00 тис. грн. 
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Х. Завдання та перспективи діяльності НМЦ ПТО на 

наступний рік 
 

Пріоритетним напрямом діяльності навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Рівненській області у 2017 році залишається 

оновлення змісту професійної освіти для забезпечення якості професійної 

освіти. А саме: 

1. Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання 

учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку 

загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі 

принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру 

професійно-технічної освіти; 

2. Організація роботи з розробки, апробації та впровадження 

Державних стандартів ПТО на модульно-компетентісній основі.  

3. Методичне забезпечення проведення обласних конкурсів 

професійної майстерності, етапів Міжнародних та Всеукраїнських творчих 

конкурсів, олімпіад, навчально-матеріальної бази тощо. 

4. Методичне забезпечення проведення атестації та ліцензування 

ПТНЗ, підприємств, установ, організацій області. 

5. Організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної 

творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів 

наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо; 

6. Сприяння впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій 

в навчально-виробничий процес. 

7. Сприяння формуванню нової генерації педагогічних кадрів: 

- формування інноваційної культури та підвищення професійної 

компетенції педпрацівників; 

- створення позитивного іміджу педагогів;  

- підвищення професійної компетентності, підготовка до атестації 

педагогічних працівників ПТНЗ; 

- розвиток методичної компетентності педагогічних працівників, їх 

загальної культури, створення мотивації і умов для професійного 

вдосконалення. 
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8. Удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів і 

професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, 

рекомендацій, наочних засобів навчання; 

9. Сприяння створенню дієвої системи профорієнтаційної роботи 

ПТНЗ області, забезпечення висвітлення питань профорієнтації населення у 

засобах масової інформації. 

10. Активізація впровадження в навчальний процес інноваційних 

педагогічних і виробничих технологій з використанням потенціалу створених 

навчально-практичних центрів на базі ПТНЗ області. 

11.  11.Активна участь у регіональних, міжнародних проектах з 

метою формування нової, продуктивної системи професійної освіти і 

навчання регіону. 

 

 



Додаток 1. Структура НМЦ ПТО у Рівненській області 
 

 

 

 

 

Структура НМЦ ПТО у Рівненській області 

 

Директор НМЦ ПТО 

Бондарчук Валентина Миколаївна 

Кабінет загальноосвітньої 
підготовки, психологічного 

супроводу та виховної 
роботи 

Зав. кабінетом Середа Р.В. 

методист Голубош С.В. 

 

Кабінет професійної 
підготовки, навчально-

плануючої документації і 
передового педагогічного 

досвіду 

Зав. кабінетом Пелипчук М.П. 

методист Годунко П.М. 

методист Самоїл Г.І. 

методист Пачебула Т.В. 

методист Семенюк П.П. 

методист Рожкова О,Є. 

 

Кабінет інформаційно-
аналітичної та кадрової 

роботи 

Зав. кабінетом Мосійчук Л.М. 

методист Климчук М.М. 

 

 

Заступник директора НМЦ ПТО 



Додаток 2. Визначні та пам’ятні дати року 

 

Пам'ятні дати на 2017 рік 

СІЧЕНЬ.-• 

01.01. - Новий рік 

07.01. - Різдво Христове 

12.01. - День українського політв'язня. 

22.01. - День Соборності України. 

29.01. - День пам'яті героїв Крут. 

ЛЮТИЙ 

02.02. - 73 річниця з дня визволення Рівного від фашистської окупації 

15.02. - Стрітення Господнє.  

- Виведення військ із Афганістану 

20.02. - Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні 

(указ президента України № 69/2015) 

- День народження У.О.Самчука (1905-1987), українського 

письменника, журналіста. 

25.02. - День народження Лесі Українки (1871-1913), української поетеси, 

перекладачки, громадської діячки. 

БЕРЕЗЕНЬ 

08.03. - Міжнародний день прав жінок і миру. 

09.03. - День народження Т.Г. Шевченка (1814-1861), українського поета, 

художника, мислителя. 

10.03 - День пам'яті видатного поета Т.Г. Шевченка. 156 років з дня 

смерті. 

21.03. - Всесвітній день поезії. 

27.03. - Міжнародний день театру. 

КВІТЕНЬ 

01.04. - Всесвітній день сміху. 

07.04. - Всесвітній день здоров'я. 

- Благовіщення. 

12.04. - Всесвітній день авіації та космонавтики. 

16.04 - Свято Паски 

18.04. - День довкілля. 

- День пам'яток історії та культури. 

22.04. - Всесвітній день землі. 

'23.04. - Всесвітній день книги і авторського права. 

29.04. - Міжнародний день танцю. 
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ТРАВЕНЬ 

01.05. - Міжнародний день солідарності трудящих. 

09.05. - День пам'яті та примирення 

- День Матері. 

15.05. - Міжнародний день сім'ї. 

16.05. - День Європи в Україні. 

17.05. - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва. 

18.05. - Міжнародний день музеїв. 

23.05. - День героїв. 

24.05. - День слов'янської писемності і культури. 

ЧЕРВЕНЬ 

01.06. - День захисту дітей. 

05.06. - Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 

06.06. - День журналіста. 

22.06. - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 

26.06. - Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками і їх 

незаконним обігом. 

28.06. - День молоді. 

- День Конституції України. 

ЛИПЕНЬ 

01.07. - Всесвітній день архітектури. 

02.07. - Проголошення II Універсалу Центральної Ради (1917). 

07.07. - Свято Івана Купала. 

16.07. - проголошено Декларацію про державний суверенітет України 

(1990). 

СЕРПЕНЬ 

19.08. - Яблуневий спас. 

23.08. - День Державного прапора України. 

24.08. - День Незалежності України (1991). 

26.08. - день народження Матері Терези (Агнес Гонджа Бояджиу) (1910-

1997), релігійної і громадської діячки, лауреата Нобелівської премії 

миру (1979). 

27.08. - День народження І.Я. Франка (1856-1916), українського поета, 

прозаїка 
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ВЕРЕСЕНЬ 

01.09. - День знань. 

02.09. - Всесвітній день миру. 

08.09. - Міжнародний день грамотності. 

12.09. - День українського кіно. 

15.09. - Міжнародний день миру. 

16.09. - Міжнародний день збереження озонового шару. 

- День винахідника і раціоналізатора. 

27.09. - День туризму. 

30.09. - Всеукраїнський день бібліотек. 

- Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. 

ЖОВТЕНЬ 

01.10. - Міжнародний день музики. 

- День вчителя 

02.10. - День професійно-технічної освіти 

08.10. - День юриста. 

14.10. - Покрова Пресвятої Богородиці. 

- День українського козацтва.  

- День захисника України (указ президента України № 806/2014) 

ЛИСТОПАД 

01.11. - День державності на західноукраїнських землях. 

- 99 років від дня проголошення ЗУНР (1918). 

09.11. - День української писемності та мови. 

16.11. - Міжнародний день толерантності. 

- День працівників радіо, телебачення та зв'язку. 

17.11. - Міжнародний день студентів. 

21.11 - День Гідності та Свободи (указ президента України № 872/2014) 

26.11. - Всесвітній день інформації. 

28.11. - День пам'яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні. 

ГРУДЕНЬ 

01.12. - Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

03.12. - Міжнародний день інвалідів. 

05.12. - Міжнародний день волонтерів. 

06.12. - День Збройних сил України. 

10.12. - День захисту прав людини. 

13.12. - День святого апостола Андрія Первозванного. 

14.12. - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

19.12. - День святого Миколая - Чудотворця. 
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20 лютого третя річниця з часу загибелі Олександра Храпаченка 

(1987–2014) – активіста Євромайдану. Театральний режисер-початківець. 

Убитий пострілом снайпера на вулиці Інститутській у Києві. Герой Небесної 

Сотні. Герой України. 

20 лютого третя річниця з часу загибелі Георгія Арутюняна (1960– 

2014) – активіста Євромайдану та ВО «Свобода». Убитий пострілом снайпера 

біля Монумента Незалежності у Києві. Герой Небесної Сотні. Герой України 

20 лютого друга річниця з часу загибелі Валерія Опанасюка (1971– 

2014) – захисника Євромайдану. Загинув від снайперської кулі. Герой 

Небесної Сотні. Герой України. 
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Додаток 3. Закріплення працівників НМЦ ПТО за основними 

напрямками діяльності. 
 

Пачебула Т.В. – організація роботи обласних методичних секцій 

заступників директорів з навчально-виробничої роботи, організація 

методичної роботи фахівців з підготовки електротехнічних професій, 

перукарської справи, викладачів предмета ”Охорони праці“ координація 

роботи з розробки навчально-плануючої документації відповідно до вимог 

ДС ПТО. 

Мосійчук Л.М. – організація методичної роботи з методистами та 

заступниками з навчальної роботи ПТНЗ, викладачами математики, фізики; 

координація моніторингово-аналітичної діяльності НМЦ ПТО.  

Середа Р.В. – організація методичної роботи з викладачами 

природничих дисциплін; організація методичного супроводу виховної роботи 

у ПТНЗ, організація та проведення заходів з питань розвитку учнівського 

самоврядування, координація роботи психологічної служби у ПТНЗ області. 

Климчук М.М. – організація методичної роботи з викладачами 

гуманітарних та суспільних предметів; організація діловодства,роботи із 

зверненнями громадян, військового обліку, організація ЗНО,координація та 

організація видавничої діяльності НМЦ ПТО. Методичний супровід 

діяльності навчально-практичних центрів. 

Рожкова О.Є. – організація методичної роботи з викладачами та 

майстрами виробничого навчання харчової промисловості (цукерник, пекар), 

торгівлі (продавці продовольчих товарів, продавці непродовольчих товарів), 

громадського харчування (кухар, кондитер, офіціант), з викладачами та 

майстрами швейного профілю,викладачів предмета економіки; координація 

організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ. 

Пелипчук М.П. - організація методичної роботи з викладачами та 

майстрами виробничого навчання сільськогосподарських професій, водіїв 

транспортних засобів та слюсарів-ремонтників, організація роботи щодо 

впровадження елементів дуального навчання, організація роботи навчально-

практичних центрів . 

Семенюк П.П. – організація методичної роботи з викладачами 

електрогазозварювальних професій, комп’ютерних дисциплін та 

інформатики; аналіз стану забезпечення ПТНЗ комп’ютерною технікою, 

рівня комп’ютеризації ПТНЗ. 

Самоїл Г.І. – організація  роботи обласних методичних секцій старших 

майстрів, організація методичної роботи з викладачами та майстрами 

виробничого навчання будівельних професій. 
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Годунко П.М. – організація методичної роботи з викладачами 

предмета ”Захист Вітчизни“, фізичного виховання, методичний супровід 

питань атестації та ліцензування. 

Голубош С.В. – організація методичної роботи з викладачами 

іноземної мови, методичний супровід та координація дослідницько-

експериментальної діяльності. 

Торчило А.М. – організація виховної роботи у професійно-технічних 

навчальних закладах, методичної роботи з викладачами та майстрами 

виробничого навчання швейної галузі.  

 

 

Закріплення працівників НМЦ ПТО за професійно-технічними 

навчальними закладами 

Пелипчук М.П. – Рівненський професійний ліцей, ВПУ-25 смт 

Демидівка; Рокитнівський професійний ліцей. 

Самоїл Г.І. – ВПУ-1 м. Рівне, Квасилівський професійний ліцей; 

Середа Р.В. – ДПТНЗ ”Рівненський центр професійно-технічної освіти 

сервісу і дизайну“, ДНЗ ”Дубенське вище художнє професійно-технічне 

училище“; 

Климчук М.М. – ДПТНЗ ”Березнівське вище професійне училище“, 

ДПТНЗ ”Острозьке вище професійне училище“; 

Семенюк П.П. - ДПТНЗ ”Сарненський професійний аграрний ліцей“, 

ВПУ № 22 м Сарни; 

Мосійчук Л.М. – ДПТНЗ ”Дубенське професійно-технічне училище“, 

Городищенський навчальний центр №96, ДПТНЗ ”Полицький центр №76“, 

ДПТНЗ „Катеринівський навчальний центр №46”; 

Пачебула Т.В. – Клеванський професійний ліцей, ВПУ-29 смт 

Володимирець; 

Годунко П.М. – ДПТНЗ ”Дубровицький професійний ліцей“, ДНЗ 

”Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту”; 

Рожкова О.Є. – ДНЗ ”Рівннеське вище професійне училище 

ресторанного сервісу і торгівлі“, ВПУ-24 м.Корець; 

Голубош С.В. – Радивилівський професійний ліцей, ДПТНЗ 

„Соснівський професійний ліцей”. 

 

 


